Opfok Primus
Aanvullend dierenvoeder voor jonge paarden.

Met optimale Calcium/fosforverhouding!
Met luzernemeel en maïs- en gerstvlokken
voor een optimale vertering!

Gebruiksaanwijzing
Te voederen aan 2 à 3 kg per dier per dag
+ hooi naar believen.
Voor jonge paarden van 6 maanden tot 18 maanden.
Er moeten beschermende maatregelen worden genomen om blootstelling van kobalt door inademing of via de huid te
vermijden. Gelijktijdig gebruik van vitamine D2 is niet toegestaan.
Samenstelling
Geplette gerst, luzernemeel 16%, haver, maïsvlokken 9%, sojaolie (geproduceerd met genetische gemodificeerde soja),
tarwevoer, gerstvlokken 7%, getoaste sojabonen (geproduceerd met genetische gemodificeerde soja), suikerbietenmelasse,
spelt, haverzemelen, getoast lijnzaad, aardappeleiwit, tarwekiemen, lijnzaadolie.
Analytische bestanddelen
Ruw eiwit

15,0%

Calcium

1,2%

Vitamine A
Vitamine D3

Ruwe celstof

8,0%

Fosfor

0,6%

Ruw vet

4,5%

Koper

25 mg/kg

Ruwe as

7,5%

Zink

120 mg/kg

Natrium

0,3%

IJzer

250 mg/kg

Vitamine E

10 000 IE/kg
2 500 IE/kg
24 mg/kg

Toevoegingsmiddelen
Vitaminen :

Sporenelementen :

Vitamine A (3a672a)

IJzer(II)sulfaat-monohydraat (3b103) - IJzer

120 mg/kg

Vitamine B1 (3a820)

12 mg/kg

IJzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd (3b106) - IJzer

60 mg/kg

Vitamine B6 (3a831)

12 mg/kg

Koperchelaat van het hydroxy-analoog van methionine (3b4.10) - Koper

20 mg/kg

Vitamine C (3a300)

50 mg/kg

Zinksulfaat-monohydraat (3b605) - Zink

40 mg/kg

Zinkchelaat van methionine (1:2) (3b611) - Zink

50 mg/kg

Vitamine D3 (3a671)
Vitamine E (3a700)
Vitamine K3 (3a711)
Niacine (3a314)

12 mg/kg
5 mg/kg

Mangaan(II)sulfaat, monohydraat (3b503) - Mangaan

120 mg/kg

Calciumjodaat, watervrij (3b202) - Jodium

1,50 mg/kg

40 mg/kg

Kobalt(II)carbonaathydroxide (2:3)-monohydraat (3b303) - Kobalt

Biotine (3a880)

0,8 mg/kg

DLselenomethionine (3b816) - Selenium

Choline Chloride (3a890)

130 mg/kg

Antioxidanten :
Butylhydroxytolueen (BHT) (E321)

1 mg/kg
0,5 mg/kg

100 mg/kg

Nettogewicht: 25 kg
Verdeler:
Voeders FOD VVVL
Feedingstraat 16
1060 BRUSSEL
Identificatienummer van de producent: BE 999999
Lotnummer: 20160407
Ten minste houdbaar tot: december 2018
__________________________________________________________________________________________________
Opfok Primus is zeer smakelijk zodat ook jonge paarden de mengeling goed opnemen. De aangepaste samenstelling zorgt
ervoor dat alle voedingselementen aanwezig zijn voor een ideale botvorming. Een evenwichtige Calcium / fosfor–
verhouding is zeer belangrijk op deze leeftijd. Opfok primus is samengesteld uit kwaliteitsgranen en voedermiddelen met
goed verteerbare eiwitten. De vezels in het luzernemeel zorgen voor een geleidelijke opname en een goede vertering. Er
wordt ook gebruik gemaakt van gepofte granen, namelijk maïs- en gerstvlokken om de vertering te optimaliseren.

